
ฉบบัที่ 120 ประจําเดือน มิถุนายน 2554 
Provincial  Waterworks Authority  Saving  And Credit Cooperative , Limited 

5 เดือน สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2554 
รายได        61,169,671.19 บาท 
คาใชจาย    27,595,819.17 บาท 
กําไรสุทธิ   33,573,852.02 บาท 

เริม่ตนเดือนมถิุนายน 2554 สหกรณออมทรพัย เริม่ตนเดือนมถิุนายน 2554 สหกรณออมทรพัย 
กปภ. จํากัด ใจปาเปดแคมเปญใหม โดยกําหนดวงเงินกูสามัญ กปภ. จํากัด ใจปาเปดแคมเปญใหม โดยกําหนดวงเงินกูสามัญ 
ของสมาชิกสงูสุดถงึหนึง่ลานหาแสนบาท รายละเอียดพอสรุป ของสมาชิกสงูสุดถงึหนึง่ลานหาแสนบาท รายละเอียดพอสรุป 
ไดดังนี้ ไดดังนี้ 

☺ ☺ มีทุนเรือนหุนไมถงึ 15,000 บาท ใหกูไดไมเกิน มีทุนเรือนหุนไมถงึ 15,000 บาท ใหกูไดไมเกิน 
60 เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 800,000 บาท 60 เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 800,000 บาท 

☺ ☺ มีทุนเรือนหุนตัง้แต 15,000 บาท แตไมถึง มีทุนเรือนหุนตัง้แต 15,000 บาท แตไมถึง 
20,000 บาท ใหกูไดไมเกิน 60 เทาของเงินไดรายเดือนแตไม 20,000 บาท ใหกูไดไมเกิน 60 เทาของเงินไดรายเดือนแตไม 
เกิน 1,000,000 บาท เกิน 1,000,000 บาท 

☺ ☺ มีทุนเรือนหุนตัง้แต 20,000 บาท แตไมถึง มีทุนเรือนหุนตัง้แต 20,000 บาท แตไมถึง 
30,000 บาท ใหกูไดไมเกิน 60 เทาของเงินไดรายเดือนแตไม 30,000 บาท ใหกูไดไมเกิน 60 เทาของเงินไดรายเดือนแตไม 
เกิน 1,200,000 บาท เกิน 1,200,000 บาท 

☺ ☺ มีทุนเรือนหุนตัง้แต 30,000 บาท ขึ้นไป ใหกูได มีทุนเรือนหุนตัง้แต 30,000 บาท ขึ้นไป ใหกูได 
ไมเกิน 60 เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 1,500,000 บาท ไมเกิน 60 เทาของเงินไดรายเดือนแตไมเกิน 1,500,000 บาท 

การผอนชําระเงินกูสามัญ ใหผอนชําระไดไมเกิน การผอนชําระเงินกูสามัญ ใหผอนชําระไดไมเกิน 
180 งวด 180 งวด 

นอกจากน้ีเงินกูประเภทฉุกเฉิน ใหกูได 5 เทาของ นอกจากน้ีเงินกูประเภทฉุกเฉิน ใหกูได 5 เทาของ 
เงินไดรายเดือน แตไมเกิน 100,000 บาท โดยใหสงชําระเงนิ เงินไดรายเดือน แตไมเกิน 100,000 บาท โดยใหสงชําระเงนิ 
ตนและดอกเบี้ยภายใน 10 งวดรายเดือน ตนและดอกเบี้ยภายใน 10 งวดรายเดือน 

ชวงสามสัปดาหที่เปดขยายวงเงินกูมสีมาชิกให ชวงสามสัปดาหที่เปดขยายวงเงินกูมสีมาชิกให 
ความสนใจยื่นความประสงคขอกูเงินมากกวา 200 สัญญา ความสนใจยื่นความประสงคขอกูเงินมากกวา 200 สัญญา 
เฉล่ียสัปดาหละ 80 สัญญา คิดเปนวงเงินมากกวา 50 ลาน เฉล่ียสัปดาหละ 80 สัญญา คิดเปนวงเงินมากกวา 50 ลาน 
บาท และคาดวาสมาชิกจะใหความสนใจยื่นกูอีกเปนจํานวนมาก บาท และคาดวาสมาชิกจะใหความสนใจยื่นกูอีกเปนจํานวนมาก 
ดวยเหตุผลท่ีไดวงเงินเปนกอบเปนกํา ในอัตราดอกเบี้ยเมื่อหัก ดวยเหตุผลท่ีไดวงเงินเปนกอบเปนกํา ในอัตราดอกเบี้ยเมื่อหัก 
เงินเฉลี่ยคืนแลว จะมอีัตราต่ํากวาดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร เงินเฉลี่ยคืนแลว จะมอีัตราต่ํากวาดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร 
จึงมสีมาชิกหลายทานนําเงินท่ีไดรับจากเงินกูไปชําระเงินกู จึงมสีมาชิกหลายทานนําเงินท่ีไดรับจากเงินกูไปชําระเงินกู 
ธนาคารที่สมาชิกมีหนี้อยูและมีดอกเบี้ยสูงกวา ซึ่งเปน ธนาคารที่สมาชิกมีหนี้อยูและมีดอกเบี้ยสูงกวา ซึ่งเปน 
แบบอยางท่ีดี และเปนการรักษาวินัยทางการเงิน โดยไมกอหนี้ แบบอยางท่ีดี และเปนการรักษาวินัยทางการเงิน โดยไมกอหนี้ 
หลายทาง ในสวนของสหกรณ ก็เตรียมความพรอมในการ หลายทาง ในสวนของสหกรณ ก็เตรียมความพรอมในการ 
สรรหาวงเงินไวรองรับความตองการกูเงินของสมาชิก เพราะ สรรหาวงเงินไวรองรับความตองการกูเงินของสมาชิก เพราะ 
ทราบวา กปภ.จะปรับขยายเงินเดือนรอยละหา พรอมเล่ือนขั้น ทราบวา กปภ.จะปรับขยายเงินเดือนรอยละหา พรอมเล่ือนขั้น 
เงินเดือนกรณีพิเศษยอนหลังใหพนักงาน ซ่ึงคณะกรรมการ เงินเดือนกรณีพิเศษยอนหลังใหพนักงาน ซ่ึงคณะกรรมการ 
ดําเนินการ จะพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม ที่จะเปนประโยชน ดําเนินการ จะพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม ที่จะเปนประโยชน 
ของสมาชิก และผลประโยชนของสหกรณอยางสงูสดุ..... ของสมาชิก และผลประโยชนของสหกรณอยางสงูสดุ..... 

บอกเลาเกาสิบ 
วิธีคิดยอดผอนชําระรายเดือนที่ 

สมาชิกควรรู 

( จํานวนเงินกู x ผลคูณงวดสง/เดือน 
= จํานวนเงินผอน ) 

ตัวอยาง 
สมาชิกตองการกูเงิน 1,500,000.00 บาท 

ผอนชําระ 180 งวด อัตราดอกเบ้ีย 6.50 % 

วิธีคิด 
1,500,000 x 0.0087113  = 13,066.95 (เศษปดข้ึน) 

= 13,067.- บาท / เดือน 
ผลคูณงวดสงชําระ 

อัตราดอกเบี้ย 6.50 % 
ผอนชาํระ 180 งวด  15 ป = 0.0087113 
ผอนชาํระ 168 งวด  14 ป = 0.0090814 
ผอนชาํระ 156 งวด  13 ป = 0.0095113 
ผอนชาํระ 144 งวด  12 ป = 0.0100193 
ผอนชาํระ 132 งวด  11 ป = 0.0106240 
ผอนชาํระ 120 งวด  10 ป = 0.0113553 
ผอนชาํระ 108 งวด    9 ป = 0.0122546 
ผอนชาํระ 100 งวด  = 0.0129830 
ผอนชาํระ   96 งวด   8 ป  = 0.0133910 
ผอนชาํระ   84 งวด   7 ป  = 0.0014850 
ผอนชาํระ   72 งวด   6 ป  = 0.0168100 
ผอนชาํระ   60 งวด   5 ป  = 0.0019566



จัดทําโดย   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด 

สหกรณออมทรัพย 
การประปาสวนภูมิภาค จํากัด 
72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
ใบอนุญาตท่ี  1/2539 

ไปรษณียหลักสี่ 

(นางสาวดวงมณี  กวีวจัน) 
เจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไป 

ขอตอนรับสมาชิกใหมประจําเดือน มิถุนายน 2554 

สอ.กปภ.ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีโดยไมทราบวาใครเปนผูโอนใหและโอนใหดวยวัตถุประสงคใด สมาชกิที่สงสัยวาเคยโอนเงินให สอ.กปภ. สงไปที่ 
สอ.กปภ. โดยดวน พรอมเขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจาํตัว และวัตถุประสงคของการโอนเงิน 15. 30 พ.ย.53     1,000.00     สาขาอาคาร พี.เอส 
1. 20 เม.ย. 49       4,000.00       สาขากําแพงเพชร 8. 22 ม.ค.53     1,000.00      เดอะมอลลงามวงศวาน 16.  30 ธ.ค.53     1,000.00 สาขาสีแยกอโศก 
2. 27 มี.ค. 49        2,000.00       สาขาประตูนํ้า 9. 6 พ.ค.53       5,000.00 สาขาประดิพัทธ 17.  30 ธ.ค.53     1,000.00 สาขาสีแยกอโศก 
3. 30 ม.ค. 50        5,000.00       สาขาลาดพราว 10. 10 พ.ค.53   2,000.00 สาขาบิ๊กซ อุดรธานี 18.  31 ม.ค.54     1,000.00 สาขาอาคาร พี.เอส 
4. 21 ก.ย. 50      10,000.00       สาขากําแพงเพชร 11. 30 ต.ค.53   1,000.00 สาขาอาคารเสริมมิตร 19.  31 มี.ค.54     1,000.00 สาขาอาคารเสริมมิตร 
5. 11 เม.ย.51       20,000.00      สาขาโคกสําโรง 12. 30 ส.ค.53   1,000.00 สาขาอาคาร พี.เอส 20.  29 เม.ย.54    1,000.00 สาขาสี่แยกอโศก 
6. 31 ส.ค.51         5,000.00       สาขาประดิพัทธ 13. 30 ก.ย.53   1,000.00 สาขาอาคารเสริมมิตร 21.  28 พ.ค.54      5,000.00     สาขาแมแมะ 
7.   3 มิ.ย.52         2,000.00 สาขาสี่แยกราชวงศ 14. 29 ต.ค.53   1,000.00     สาขาอาคารเสริมมิตร 22.  31 พ.ค.54      1,000.00     สาขาอาคารเสริมมิตร 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช 1 ส.ค. 53 
เงินฝากประเภทจํากัดจาํนวน  3.75 %  ตอป 

เงินฝากประเภทไมจํากัดจํานวน  3.00%  ตอป 

เงินฝากประเภทสมาชิกสบทบ  3.00%  ตอป 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู เริ่มใช  1 ส.ค.53 
กูฉกุเฉิน/กูสามัญ  6.50 %  ตอป 

กูโครงการเอนกประสงค  5.25 %  ตอป 

กูเพื่อการศึกษา/เพื่อการรกัษาพยาบาล  6.00 %  ตอป 

1. นางสาวม่ิงขวัญ ศิลปพฤกษา สาขานครสวรรค 21. นายมงคล ธนะสูตร กองจัดเตรียมโครงการ 1 
2. นายนิยม ทีฆะพันธ เขต 6 22. นายแมนรัตน เจริญฤทธิ์ เขต 2 
3. นายวีระพล ดีโป เขต 6 23. นายประกอบ มาสุข สาขาสายบุรี 
4. นายนฤชา ชาตะวราหะ สาขานครสวรรค 24. นางสาวระพีพรรณ บัวชุม สาขาสีคิ้ว 
5. นายธนงคศักดิ์ บุญลอม สาขาพิบูลมังสาหาร 25. นางนิธิภรณ วรทิพยธนากูล สาขาสีคิ้ว 
6. นายอรัญญา สุขจิตต สาขาระยอง 26. นางสาวสุชาดา เชิดสนิท สาขาชนบท 
7. นางสาววิจิตรา สุภาแสน เขต 9 27. นางสาวอภิญญา แสนคําวงศ สาขาขาณุวรลักษบุรี 
8. นางสาวไวทยา จํานงสุทธเสถียร เขต 9 28. นายวิชญพงศ ชํานาญศิลป กองมาตรฐานวิศวกรรม 
9. นางสาวสุกัญญา พัฒนเอกวงศ สาขาจัตุรัส 29. นายธนกฤติ แพงพรม สาขาพระนครศรีอยุธยา 
10. นายเมธี เพชรอนันต สาขาเกาะพงัน 30. นางสาวมณฑาทิพย แสงหิรัญ สาขาพนัสนิคม 
11. นางสาววรรณกมล ซัง เขต 1 31. นางสาวนงนุช บุญสิงมา สาขาชัยนาท 
12. นางสาวจินดา หงษบิน           เขต 1 32. นายวิชิต โสภาจร สาขาโพนพิสัย 
13. นางสาวศุทธิรัตน จันทรสุวรรณ สาขาหาดใหญ 33. นายอนันต แสงพรหม สาขาเกาะสมุย 
14. นางสาวสุธิดา ชุมทอง สาขาหาดใหญ 34. นายปฐมาพันธ จันทรัตน เขต 5 
15. นางสาวศิรประภา นิลบวร สาขาหาดใหญ 35. นายชัยกฤติ กลายกลาง กองจัดเตรียมโครงการ 
16. นางสาวสุริญญา เพชรหนู สาขาภูเก็ต 36. นายดุจพงศ ทิพยลุย เขต 9 
17. นางสาวรัตนา โอฬาฤกษ สาขาพิษณุโลก 37. นายศิวทัศน เจริญทัศน สาขาพัทยา 
18. นางสาวปานวาด พรหมสาลี เขต 5 38. นายพนม ย่ิงสกุล สาขาอุทัยธานี 
19. นายสมยศ ครองนุช เขต 2 39. นายภคภูมิ นิ่มศรีกุล เขต 7 
20. นางสาวอัมพรพิมพ ชูเชิญ สาขาตาก


